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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
PRO-REITORIA DE GRADUACAO

EDITAL PROGRAD Nº 61, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

 

Dispõe sobre a pré-seleção de
discentes que serão indicados
para concorrer a vaga para
representar a Universidade
Federal de Ouro Preto no evento
“Diálogo Nobel América La�na e
Caribe”, organizado pela
Academia Brasileira de Ciências
(ABC).

        

                   A Pró-Reitoria de Graduação, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), torna público o presente edital, de acordo com o O�cio PR-
75/2021, visando à indicação de discentes que concorrerão a vaga para representar a Universidade
Federal de Ouro Preto no evento “Diálogo Nobel América La�na e Caribe”, organizado pela Academia
Brasileira de Ciências (ABC). 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O obje�vo desse edital é efetuar a pré-seleção de discentes que possam representar a Universidade
Federal de Ouro Preto no evento “Diálogo Nobel América La�na e Caribe”, organizado pela Academia
Brasileira de Ciências (ABC). No evento estudantes universitários e quatro laureados com o Prêmio Nobel
discu�rão sobre a importância da ciência e de sua contribuição para a formulação de polí�cas públicas.

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 Poderão par�cipar desse processo sele�vo, discentes: 

2.1.1 regularmente matriculados em cursos de graduação da UFOP; 
2.1.2 que apresentem CR maior ou igual a 6,0 (sete);  
2.1.3 que apresentem fluência em Língua Inglesa (apresentação de cer�ficado); 
2.1.4 cujos currículos na Plataforma La�es (no sí�o h�p://la�es.cnpq.br/) estejam atualizados; 
2.1.5 que apresentem carta de indicação assinada por um professor da UFOP. 

3 . DAS INSCRIÇÕES DOS DISCENTES 

3.1 Os interessados poderão se inscrever via formulário eletrônico até o dia 5 de outubro. 

4. DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS CANDIDATOS

4.1 Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada via formulário
eletrônico. 

4.2 Serão critérios preferenciais para escolha dos candidatos: 

https://drive.google.com/open?id=1GPG1iCLGH1Sq7EdPhctCOKmMj4C9iESs&authuser=prograd%40ufop.edu.br&usp=drive_fs
http://lattes.cnpq.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdckaWR8TitBmFjA2B4hJTWsHBG1NGTHpNG9DLOxYIUJycQRA/viewform
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      1º maior coeficiente de rendimento; 
      2º menor número de disciplinas para conclusão do curso; 
      3º nível de proficiência. 

5. DO RESULTADO 

5.1 Após avaliação dos currículos e documentação apresentada, o resultado será divulgado na página
eletrônica da Prograd em 7 de outubro. 
5.2 Os nomes dos candidatos escolhidos serão reme�dos à Academia Brasileira de Ciências para
avaliação. 
5.3 Caberá à referida Academia realizar a escolha defini�va dos alunos universitários de todo o Brasil que
par�ciparão do evento Diálogo Nobel América La�na e Caribe.

 
 

Tânia Rossi Garbin 
Pró-Reitora de Graduação 

 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Rossi Garbin, PRÓ-REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em
30/09/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0227388 e
o código CRC 3EE58FEE.
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